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As plantas medicinais, ao longo de muitos anos, se destacam à atenção primária da saúde.
Isto se deve, especialmente, ao acúmulo de conhecimentos e crenças que são passados de
geração em geração. A escola caracteriza-se como excelente ambiente para implementar a
consciência  de  que  o  futuro  da  humanidade  depende  da  relação  estabelecida  entre  a
natureza,  o  homem  e  o  uso  dos  recursos  naturais  disponíveis.  Em  Rio  Grande  (RS),  no
bairro Castelo Branco, constatou-se, após a realização de uma pesquisa com alunos das 7ª
e  8ª  séries  da  E.E.E.F.  João  de  Oliveira  Martins  e  também  com  seus  familiares,  que  a
utilização  da  fitoterapia  popular  é  uma  prática  ainda  muito  presente.  Neste  sentido,
buscou-se  desenvolver  um  projeto  de  extensão  que  objetiva  esclarecer  a  comunidade
escolar sobre a utilização correta, importância da preservação, formas de cultivo e manejo,
bem como o  resgate  do  conhecimento  popular  sobre  plantas  medicinais.  O projeto  conta
com  oficinas  mensais  realizadas  na  escola  com  um  grupo  de  alunos.  A  primeira  oficina
abordou as plantas medicinais e sua utilização (reconhecimento,  nome popular/científico,
indicações de uso). Nesta atividade foram montados grupos de estudo e dinâmica (jogo de
cartelas). A segunda oficina aplicada abordou o tema agroecologia e montagem de hortas
medicinais, culminando com a confecção de uma composteira orgânica, a qual fornecerá o
húmus  a  ser  utilizado  na  construção  da  horta  medicinal  (próxima  oficina).  Após  a
realização destas  oficinas  percebeu-se o  conhecimento  empírico  dos  alunos  em relação  a
algumas  plantas  medicinais  utilizadas  em  seus  domicílios,  verificando  que  a  prática  do
cultivo e utilização da medicina popular ainda persiste ao longo das gerações. Além disso,
os alunos perceberam a importância do reaproveitamento do lixo orgânico, como gerador
de adubo (composteira) para o cultivo da horta medicinal aproximando assim, as relações
existentes entre o homem e natureza.
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